
Inschrijven bij JVV Drunen 2015 

 
Vanaf dit jaar hebben we bij JVV Drunen alweer een nieuw inschrijfsysteem. Deze keuze 

hebben we gemaakt, omdat het vorige systeem voor velen veel werk was en 

onduidelijkheden gaf. We hebben daarom een beter systeem gevonden en in gebruik 

genomen.  

Deze handleiding is gemaakt om u te assisteren bij het juist inschrijven van uw kinderen bij 

JVV Drunen. 

 

1. Activiteiten kiezen 

Om in te schrijven gaat u naar een aparte website toe via www.jvvdrunen.nl/inschrijvingen. 

Deze link staat uiteraard ook op onze website vermeld. Vervolgens komt u op de homepage 

terecht. Daar klikt u op “Inschrijven” aan de rechterkant in het menu. 

 
 

Binnen inschrijven komt u op een nieuwe pagina terecht waar u een keuze kunt maken uit 

alle activiteiten. U kunt ook een overzicht van de activiteiten per dag zien door rechts in het 

menu onder inschrijven op de gewenste dag te klikken. 

http://www.jvvdrunen.nl/inschrijvingen


 
 

Klik vervolgens bij de activiteit waarvoor u wilt inschrijven op “Bestel nu” en kies daarbinnen 

het aantal inschrijvingen dat u wilt doen voor die activiteit. Als u dit aantal heeft gekozen 

kunt u op “bestellen” klikken en dan worden de activiteiten toegevoegd aan uw 

winkelmandje. Als u op “Toon mijn winkelmandje” klikt dan kunt u alle activiteiten zien die u 

tot nu toe gekozen heeft. Vanuit hier kunt u ook als u gereed bent verder gaan met het 

inschrijfproces.  

 



 
 

Als er een activiteit is die meerdere leeftijdscategorieën heeft, dan kunt u die keuze maken 

binnen de activiteit door eerst te kiezen voor welke activiteit u tickets wilt bestellen.  

In onderstaand voorbeeld ziet u de bingo met daarbinnen de Kinderbingo en de Bingo voor 

de ouderen. 

 
  



2. Gegevens invoeren & account aanmaken 

Als u alle activiteiten heeft gekozen waarvoor u uw kind(eren) in wilt 

schrijven dan klikt u op “Toon mijn winkelmandje” binnen de activiteit of 

rechts in het menu onder inschrijven op “Winkelmandje”.  

 
 

Vervolgens komt u in uw winkelmandje terecht en ziet u alle activiteiten 

staan die u bij stap één heeft gekozen. Wilt u nog meer activiteiten kiezen 

dan kunt u dat doen door stap 1 te volgen, mocht u een activiteit uit uw 

mandje willen halen, dan kan dat door op het prullenbakje rechts naast de 

activiteit te klikken. 

 
 

Let bij de volgende stap goed op: 

In tegenstelling tot vorig jaar hoeft u niet per activiteit alle gegevens in te vullen. Wel is het 

noodzakelijk om per deelnemer, per activiteit, de voornaam en de leeftijd in te vullen. De 

rest van de gegevens zal in de volgende stap eenmalig ingevuld worden (dus niet per 

deelnemer). 

 

 

 



Het invullen dient als volgt te gebeuren: 

Onder het winkelmandje staan invulvelden met daaronder een groene knop per veld. Het is 

belangrijk dat u elke keer maar één naam en één leeftijd invult, vervolgens daaronder op de 

“Save Information” knop klikt en vervolgens weer de naam en leeftijd invult in het volgende 

veld. Vul ze dus niet allemaal in één keer in, want dan zullen ze allemaal verdwijnen en 

alleen de naam van het veld waar u op de knop hebt gedrukt zal worden opgeslagen. 

 

Stap 1: eerst de eerste activiteit 

invullen en opslaan. 

 

 

 

 

 

 

Stap 2: daarna de volgende activiteit invullen en opslaan 

met de groene knop.  

 

Stap 3: alle volgende informatie per blok invullen en per 

blok opslaan. 

 

Let er ook op dat u het juiste kind bij de juiste activiteit 

invult. 

 

 

 

Daarna kunt u bij het veld voor notities nog eventuele opmerkingen vermelden (bijv. 

allergieën o.i.d.) en voor de dierenkeuring het soort dier vermelden waarmee u komt en 

voor het bos & duin avontuur bij wie uw kind graag in het groepje wil zitten. 

 

Als uw scherm geen invulblokken meer heeft, u alle juiste activiteiten heeft gekozen en de 

notities heeft ingevuld dan kunt u op “Afrekenen” drukken. 



 
 

Vervolgens kunt u al uw gegevens invullen op de volgende pagina. Hebt u al eerder besteld 

via ons nieuwe systeem, dan kunt u hier kiezen om in te loggen met uw account.  

Als u hier al uw gegevens invult dan wordt er automatisch een account voor u aangemaakt 

waarop u later uw e-tickets kunt vinden. 

 
 



Indien u het scherm krijgt om uw gegevens te controleren dan kunt u dit doen en alles 

bevestigen door op “Bewaar profiel en afrekenen bestelling” te klikken. 

 
 

Vervolgens komt u op de betaalpagina terecht. Hier kunt u nog één keer alle activiteiten zien 

en onze algemene voorwaarden inzien. Als u inschrijft dan gaat u automatisch akkoord met 

onze algemene voorwaarden. Deze zijn ook te vinden op onze website.  

Er komen administratiekosten bij van €0,45 voor de betaling en verwerking van de e-tickets. 

Klik als u akkoord gaat en wilt betalen op “Make Payment” en betaal vervolgens via de 

instructies van uw eigen bank.  

 



Na betaling komt u terug op onze site en ziet u de pagina dat de betaling voldaan is.  

 
 

U krijgt binnen 24 uur uw e-tickets van ons in uw mail. Controleer eventueel ook uw spam 

mail als u ze niet heeft ontvangen. In de mail staat een bijlage met daarin ALLE tickets in één 

bestand. U kunt de tickets eventueel los downloaden via onze website (zie verderop in deze 

handleiding). 

 
 

Op de ticket staan per ticket alle gegevens (tijd, locatie en datum) van de activiteit en de 

gegevens van de ouder/verzorger (die u hebt ingevuld). Daaronder staan ook de door u 

ingevulde voornaam en leeftijd. Mocht deze ontbreken dan moet u die (met uitzondering 

van de natuurbeleving) alsnog invullen op de ticket. Tickets worden ingenomen bij de 

activiteiten, dus willen we u vragen om ze op A4 formaat onaangepast en enkelzijdig uit te 

printen en ze mee te nemen naar de activiteiten. Er zullen bij veel activiteiten dit jaar de 

barcodes gescand worden om de doorstroming bij de inschrijftafel te bevorderen.  

Hieronder ziet u een voorbeeld van een e-ticket: 



 
  



 

3. Tickets downloaden van de website/mislukte betaling voltooien 

Als u uw tickets verloren bent of niet heeft ontvangen maar wel hebt betaalt, of als u wilde 

betalen maar er ging iets fout bij uw bank, dan kunt u de tickets op de volgende manier 

nogmaals/alsnog downloaden of de betaling op de volgende manier alsnog voltooien: 

 

Ga in het menu naar “Mijn profiel” toe (u moet hiervoor wel ingelogd zijn!). 

 
 

Klik daarna onder profiel op “Bestellingen/inschrijvingen”. 

 
 



Binnen het daarop volgende scherm ziet u alle door/voor u gedane inschrijvingen. Hier kunt 

u door op “Show Details” te klikken alle activiteiten per bestelling inzien en daar de e-tickets 

downloaden via de “e-ticket” knop. 

 

 
 

Mocht de betaling zijn mislukt dan kunt u na op “Show Details” te hebben geklikt, kiezen 

voor “Make Payment” en daarna alsnog de betaling voldoen via iDEAL. 

 
 

 


